
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
BUDOWLANY

KORT TENISOWY DRAWSKO

INWESTOR: GMINA DRAWSKO, 
ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

ADRES INWESTYCJI: dz.nr 1299/21 obręb DRAWSKI MŁYN,
GM. DRAWSKO 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Elżbieta Kellner 7131/16/P/2003

EGZEMPLARZ: -/-

DATA: 20.09.2013



SPIS TREŚCI:

 1.   DANE OGÓLNE.................................................................................................................................................................3

 1.1.   Przedmiot opracowania....................................................................................................................................................3

 1.2.   Podstawa opracowania....................................................................................................................................................3

 2.   ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....................................................................................................................................3

 2.1.   Stan istniejący..................................................................................................................................................................3

 2.2.   Kategoria geotechniczna obiektu.....................................................................................................................................3

 2.3.   Zestawienie powierzchni..................................................................................................................................................3

 2.4.   Oświetlenie kortu.............................................................................................................................................................3

 3.   SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA.................................................................................................................................................3

 3.1.   Dane ogólne.....................................................................................................................................................................3

 3.2.   Zestawienie powierzchni..................................................................................................................................................3

 3.3.   Konstrukcja nawierzchni..................................................................................................................................................4

 3.4.   Wyposażenie...................................................................................................................................................................4

 4.   KORT TENISOWY.............................................................................................................................................................4

 4.1.   Dane ogólne.....................................................................................................................................................................4

 4.2.   Zestawienie powierzchni..................................................................................................................................................4

 4.3.   Nawierzchnia...................................................................................................................................................................4

 4.4.   Ogrodzenie kortu.............................................................................................................................................................5

 4.5.   Nawodnienie kortu...........................................................................................................................................................6

 4.6.   Wyposażenie ..................................................................................................................................................................6

 5.   INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.........................6

 6.   UWAGI KOŃCOWE...........................................................................................................................................................6

 7.   SPIS ZAŁĄCZNIKÓW........................................................................................................................................................6

 7.1.   Oświadczenie projektanta................................................................................................................................................6

 7.2.   Kserokopia uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych........................................................................6

 7.3.   Kserokopia aktualnych wpisów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.............................................6

 7.4.   Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego.........................................................................................................6

 7.5.   Przykładowe karty producenta nawierzchni bezpiecznej oraz urządzeń siłowni..............................................................6

 8.   SPIS RYSUNKÓW.............................................................................................................................................................7

 8.1.   A1 – projekt zagospodarowania terenu............................................................................................................................7

 8.2.   A2 – rzut przyziemia.........................................................................................................................................................7

 8.3.   A3 – ogrodzenie kortu......................................................................................................................................................7

 8.4.   A4 – przekrój przez nawierzchnię.....................................................................................................................................7

KORT TENISOWY DRAWSKO

2



 1. DANE OGÓLNE

 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej  dokumentacji  jest  budowa  kortu  tenisowego  o  nawierzchni  z  mączki  ceglanej  na  dz.nr 
1299/21 obręb DRAWSKI MŁYN, GM. DRAWSKO. W skład projektu wchodzą także ogrodzenie, nawodnienie oraz 
oświetlenie kortu. 

 1.2. Podstawa opracowania

 - zlecenie inwestora
 - wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
 - wizja lokalna
 - wytyczne branżowe
 - obowiązujące przepisy i normy
 - uzgodnienia niezbędne dla potrzeb projektowych

 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

 2.1. Stan istniejący

Przedmiotowa działka nr 1299/21 stanowi teren inwestycji. Wg wypisu z miejscowego planu jest to teren oznaczony 
symbolem US – teren sportu i rekreacji. Łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 15% powierzchni 
działki oraz minimalna powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić 25%. Działka jest nie zadrzewiona. Przez 
działkę w miejscu projektowanego boiska przebiega rura wodociągowa  ø100. Pod względem wysokościowym są 
nieznaczne różnice.

 2.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Badań geotechnicznych nie przeprowadzono.
Na podstawie rozmów z inwestorem przyjęto występowanie gruntów nośnych na poziomie (- 0,80m).
Uwaga !
W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania prac budowlanych warunków gruntowych odbiegających od przyjętych 
w  projekcie,  należy  niezwłocznie  skontaktować  się  z  projektantem  celem  ustalenia  dalszego  postępowania. 
Wszelkie rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym i opisanym w projekcie należy udokumentować w dzienniku 
budowy. 
Na etapie realizacji budowy należy sprawdzić nośność gruntu w poziomie posadowienia

 2.3. Zestawienie powierzchni

powierzchnia działki 2,2879 ha

powierzchnia zabudowy obiektu 708,78 m²

powierzchnia zabudowy kortu 18,47 x 36,75 m 678,78 m²

powierzchnia  ogrodzenia 110,44 m

powierzchnia zabudowy siłowni zewnętrznej 30,00 m²

powierzchnia terenów zielonych 20857m² = 91,16%

procent zabudowy działki  2022m² = 8,84%

Wg. Planu Zagospodarowania Przestrzennego minimalna powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić 25% 
oraz  łączna powierzchnia zabudowy 15%.

 2.4. Oświetlenie kortu

Oświetlenie  stanowić  będą  lampy  typu  metalohalogen.  4  słupy  po  3  lampy  każdy.  Projekt  wg  oddzielnego 
opracowania

 3. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

 3.1. Dane ogólne

Siłownie stanowić będzie plac o nawierzchni z płyt bezpiecznych na którym zamontowane zostaną 2 urządzenia.

 3.2. Zestawienie powierzchni
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powierzchnia zabudowy siłowni zewnętrznej 30 m²

powierzchnia  obrzeży z granulatu gumowego 21 m

 3.3. Konstrukcja nawierzchni

35mm WARSTWA WIERZCHNIA:

Bezpieczne płyty kolor czerwony

20mm WARSTWA WYROWNUJĄCA:

kruszywo kamienne 0,5 - 4mm(kliniec)

80mm WARSTWA KLINUJĄCA:

kruszywo łamane frakcji 12/32mm

15cm WARSTWA NOŚNA:

tłuczeń

KORYTO: GRUNT RODZIMY

w przypadku braku przesiąkliwości  zaleca się wykonanie drenażu

- Nawierzchnię należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży z granulatu 
gumowego 5x25x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. Na nawierzchni wyprofilować 
spadek o wartości 0,5%.

 3.4. Wyposażenie

Urządzenia siłowni stanowić będą:

 - Wyciąg górny z wyciskiem siedzącym – budowa mięśni,  wzmocnienie siły  mięśni  piersiowych barków i  ramion. 
Trudność ćwiczenia – średnie do trudnego.

 - Orbitrek – biegacz – koordynacja, krążenie krwi, delikatny dla stawów, trenning mięśni nóg i bioder. Dodatkowo 
trenning mięśni pasa barkowego i ramion. Wpływa pozytywnie na spalanie tkanki tłuszczowej. Trudność ćwiczenia – 
łatwe.

Urządzenia powinny być odporne na wandalizm. Mocowanie do podłoże wg wytycznych producenta.

 4. KORT TENISOWY

 4.1. Dane ogólne

Kort  tenisowy  o  nawierzchni  z  mączki  ceglanej  na  podbudowie  dynamicznej.  Wokół  kortu  zaprojektowano 
ogrodzenie – na dłuższych bokach wysokości 2m na krótszych 4m. Kort będzie nawadniany systemem zraszaczy.

 4.2. Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy kortu 18,47 x 36,75 m 678,78 m²

powierzchnia  nawierzchni z mączki 18,29 x 36,57 m 668,87 m²

powierzchnia  ogrodzenia h=4m 56,94 m

powierzchnia  ogrodzenia h=2m 53,50 m

powierzchnia obrzeży betonowych 6x25x100cm 109,96 m

 4.3. Nawierzchnia

4.3.1 Konstrukcja nawierzchni

25mm WARSTWA WIERZCHNIA:

maczka ceglana

6cm WARSTWA DYNAMICZNA:
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mieszanka żwirku i mułku

25cm WARSTWA NOŚNA:

kruszywo granitowe 0/31,5mm

6cm WARSTWA ODSĄCZAJĄCA:

piasek gruboziarnisty 

KORYTO:

grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do  Is=0,95 

- Nawierzchnię należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
6x25x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. Na nawierzchni wyprofilować spadek o 
wartości 0,5%.

- Raz w roku należy przeprowadzić konserwację nawierzchni kortu przez wyspecjalizowaną firmę.

4.3.2 Nawierzchnia musi posiadać

- Świadectwo z badań labolatoryjnych potwierdzające spełnienie parametrów nawierzchni
- Kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta
- Autoryzację wystawioną na oferenta przez producenta nawierzchni na realizowaną inwestycję.

4.3.3 Minimalne parametry techniczne nawierzchni typu maczka ceglana

- Wodoprzepuszczalność k* ≥ 10 x 10 -3 cm/s

- Wytrzymałość powierzchni na ścinanie τs  ≥ 70 kN/m2

- Odporność na ścieranie ≤ 10 %
- Mrozoodporność ≤ 2 %

4.3.4 Minimalne parametry techniczne warstwy dynamicznej

- Wodoprzepuszczalność k* ≥ 0,8 x 10 -4 cm/s

- Wytrzymałość powierzchni na ścinanie τs  ≥ 0,6 kN/m2

- Odporność na ścieranie ≥ 80 %

4.3.5 Technologia układania

- Warstwę dynamiczną w postaci mieszanki żwirku i mułku o uziarnieniu 0/16 mm należy dostarczyć na 
miejsce budowy i w stanie wilgotnym/ 0,5-0,7Wpr/ nanosić warstwowo aż do osiągnięcia przekroju o 
grubości min. 6 cm. Grubość warstwy dynamicznej określona powyżej dotyczy grubości warstwy po 
utwardzeniu. Zabudowanie warstwy dynamicznej powinno odbywać się stopniowo warstwa po warstwie, 
zgodnie z wyznaczonym profilem aż do osiągnięcia wymaganej miąższości. Zagęszczanie należy wykonać 
walcem statycznym o ciężarze 1-2 tony z równoczesnym polewaniem wodą. Minimalny spadek powierzchni 
wynosi 0,5 %.Max. różnica od wyznaczonej wysokości +/- 5mm. Równość-10mm/4m łata.

- Warstwa wierzchnia - maczka ceglana materiał skontrolowany pod względem kolorystycznym zgodnie z
norma jak w przyp. Warstwy dynamicznej. Materiał zabudowuje się w stanie suchym, warstwowo, 
utwardzając statycznie walcem do kortów tenisowych z jednoczesnym polewaniem wodą. Miąższość po 
utwardzeniu powinna wynosić 2,5 cm. Spadek min. 0,5 %, różnica max. od wyznaczonej wysokości +- 
5mm. Równość- 5mm/4 m. łata. 

 4.4. Ogrodzenie kortu

4.4.1 Wokół boiska należy wykonać ogrodzenie wysokości 4m na krótszych bokach i wysokości 2m na dłuższych.

- ∅Słupki - rura ocynkowana lakierowana -  60mm, ścianka 2mm, l= 472cm
- ∅Słupek poziomy - rura ocynkowana lakierowana - 42mm, ścianka 2mm
- ∅Zastrzał - rura ocynkowana lakierowana - 42mm, ścianka 2mm
- ∅Słupki - rura ocynkowana lakierowana - 60mm, ścianka 2mm, l= 271cm
- ∅Drut naciągowy - co 50cm drut ocynkowany w oplocie pcv  3mm
- Furtka systemowa - szerokość 100cm wysokość 200cm – 2szt.
- Siatka w oplocie pcv o oczkach - 40x40mm gr. Drutu 2,8mm

- Całość ocynkowana i malowana proszkowo kolor zielony - ral 6005. Siatkę należy montować po 
wewnętrznej stronie kortu. Wszystkie połączenia projektowane jako systemowe.

4.4.2 Stopy fundamentowe ogrodzenia

- Dla ogrodzenia wysokości 4m stopy betonowe 40x40x80cm
- Dla ogrodzenia wysokości 2m stopy betonowe 30x30x80cm
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 4.5. Nawodnienie kortu

Nawadnianie kortów oparte będzie na automatycznym zraszaniu. Zraszacze wynurzane. Projekt wg oddzielnego 
opracowania.

 4.6. Wyposażenie 

Kort wyposażony będzie w komplet słupków oraz siatkę do gry w tenisa ziemnego, krzesełko sędziowskie 1szt., 
ławki dla zawodników 2 szt., kosz na śmieci 1szt. Osprzęt należy osadzić zgodnie z wytycznymi producenta.

 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

 - Przed rozpoczęciem budowy, kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia - Plan BIOZ

 - Wszystkie prace wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, normami, przepisami BHP, oraz „Warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych”.

 - Prace na wysokości oraz prace ziemne w wykopie należy prowadzić wyłącznie pod nadzorem kierownika budowy, 
oraz zgodnie z odnośnymi przepisami BHP dla robót na wysokości i robót ziemnych, z zastosowaniem niezbędnych 
zabezpieczeń.

 - Każda faza robót powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru.
 - Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć, ogrodzić i  oznakować, oraz  dozorować przed dostępem osób 

niepowołanych.
 - Wszystkie roboty będą prowadzone ręcznie bądź przy użyciu niezbędnego sprzętu i narzędzi (dźwig samojezdny, 

wywrotka, narzędzia pneumatyczne), z zachowaniem niezbędnej ostrożności oraz zgodnie z przepisami BHP, pod 
stałym nadzorem uprawnionego kierownika robót.

 - Pracowników należy wyposażyć w kaski ochronne, rękawice, a przebywających na wysokości w pasy asekuracyjne 
z liną zabezpieczającą umocowana do stałych elementów budynku lub rusztowań.

 - Elementy  budynku  bądź  fragmenty  wykopów  mogące  ulec  zawaleniu  należy  stemplować  lub  podpierać  w 
niezbędnym zakresie według technologii wykonania danego elementu. 

 - Po zakończeniu robót teren budowy oraz najbliższe otoczenie zostaną uporządkowane i doprowadzone do stanu 
poprzedzającego rozpoczęcie prac rozbiórkowych.

 - W przypadku robót rozbiórkowych, zdemontowane elementy budynku będą rozdrabniane lub rozbierane na placu 
budowy a następnie wywożone transportem samochodowym na wysypisko miejskie.

 - Przed zastosowaniem materiałów na budowie sprawdzić ważność świadectw dopuszczeniowych do stosowania w 
budownictwie.

 - Wszelkie prace montażowe wykonywać zgodnie z technologią, wytycznymi i instrukcjami producentów używanych 
materiałów i produktów.

 - Wszystkich pracowników należy  przeszkolić  w zakresie przepisów BHP,  właściwych dla  rodzaju wykonywanych 
robót.

 6. UWAGI KOŃCOWE

 - Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji i materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych powinny być 
bezwzględnie ustalone z Inwestorem, odpowiedzialnym za budowę Inspektorem nadzoru, oraz z projektantami.

 - Niniejszy projekt należy rozpatrywać jako całość. Zarówno część rysunkowa i część opisowa stanowią wzajemne 
uzupełnienie.  Wszystkie  adnotacje  zawarte  w części  opisowej  a  nie  ukazane na rysunkach oraz  pokazane na 
rysunkach a nie zawarte w części opisowej powinny być rozpatrywane jako całość.

 - Opracowanie jest objęte ochroną praw autorskich w świetle obowiązujących przepisów.
 - Część opisowa i rysunkowa stanowią integralną całość i tak powinny być rozpatrywane.
 - Niektóre  rozwiązania  materiałowe  i  kolorystyczne  będą  uszczegóławiane  na  etapie  wykonawczym  w  ramach 

nadzoru autorskiego na budowie.
 - Wszystkie  roboty  budowlane  należy  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  oraz  warunkami  odbioru  robót 

budowlano-montażowych ( Budownictwo ogólne cz.1.).

 7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

 7.1. Oświadczenie projektanta

 7.2. Kserokopia uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

 7.3. Kserokopia aktualnych wpisów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

 7.4. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego

 7.5. Przykładowe karty producenta nawierzchni bezpiecznej oraz urządzeń siłowni
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 8. SPIS RYSUNKÓW

 8.1. A1 – projekt zagospodarowania terenu

 8.2. A2 – rzut przyziemia

 8.3. A3 – ogrodzenie kortu

 8.4. A4 – przekrój przez nawierzchnię

 8.5. A5 – siłownia zewnętrzna

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Elżbieta Kellner 

7131/16/P/2003
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Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207z 2003r. poz. 2016 z póź. 
zm.)  niniejszym   oświadczam,  że  niniejszy  projekt  został  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

KORT TENISOWY DRAWSKO

INWESTOR: GMINA DRAWSKO, 
ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

ADRES INWESTYCJI: dz.nr 1299/21
obręb DRAWSKI MŁYN,
GM. DRAWSKO 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Elżbieta Kellner 7131/16/P/2003
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PŁYTY BEZPIECZNE

Płyty GR. 35 mm 
Płyty uniwersalne do stosowania na placach zabaw na podłożu wylewanym i utwardzonym. 

ciężar: 20kG/m2 
wymiary: 1x0,5x0,035m 1x1x0,035m 

krytyczna wysokość upadku: HIC~1,3m 
oferujemy płyty z łącznikami lub do klejenia 

Zalecane sposoby wykonania podłoża pod płyty: 

1. Płyta
2. Przesiewka kamienna 0,5 - 4mm(kliniec) lub piasek płukany stabilizowany cementem
3. Kruszywo łamane frakcji (12 - 32)mm
4. Tłuczeń
5. Grunt przesiąkalny (w przypadku braku przesiąkalności zaleca się wykonanie drenażu) 

OBRZEŻA GUMOWE 

Krawężniki elastyczne KE 1000x250x50 mm 

Semag
41-800 Zabrze

ul. Janika 4
tel. (32) 271 64 51 (2)

fax. (32) 277 52 31, (32) 376 37 80
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